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Inrichting 

Alweer een mooie plek in ons gerenoveerde kindcentrum; Afgelopen donderdag kwam de 

technische dienst met een mooie boom die gemonteerd is op de wand bij de bibliotheek 

in de centrale hal. Hier staat de projectcollectie voor leerkrachten. Kom gerust eens 

kijken! 

Tevredenheidsonderzoek  

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek 

lopen binnen. We zijn erg blij met uw 

antwoorden. Al 18 % van onze 

ouders/verzorgers heeft de vragenlijst 

ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! 
Om betrouwbare cijfers te krijgen hebben we 

echt nog flink wat meer antwoorden nodig. 

Van DUO krijgt u een herinnering om de vragenlijst in te vullen. Hopelijk lukt het u om 

deze week de vragenlijst in te vullen. Helpt u mee? 
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Advent 

Vanaf volgende week starten we met ons 

Adventsproject. In de weken voor Kerst 

werken we steeds meer naar dit feest toe. In 

alle klassen komen adventskaarsen. Elke 

week wordt er een kaars meer aangestoken. 

Ook starten we met gezamenlijke 

adventsvieringen, daarover volgende week 

meer.  

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Zeven keer om de stad lopen, 

zo heet het verhaal van deze week. Om welke stad en waarom zou 

je daar 7 keer omheen lopen? Het gaat in dit verhaal over de stad 

Jericho. Daar lopen de Israëlieten elke dag een keer omheen en op 

de zevende dag lopen ze er zeven keer omheen waardoor de 

muren van de stad in elkaar storten. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de 

methode Kind op Maandag. 

Deze week: Naar de overkant. Mozes gaat niet mee het beloofde 

land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 

berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder 

leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze 

het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de 

Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.  

Bijbel: Deuteronomium 31: 1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 

 
Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met 

gedragsverwachtingen. Voor lang niet alle kinderen is het 

vanzelfsprekend wat er van hen verwacht wordt. Daarom 

bespreken we dit in de groepen en wordt goed gedrag 

aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting 

centraal. Hiernaast kunt u de regel lezen. 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- hang je jas aan de kapstok 

- loop rustig naar de klas 

- groet elkaar 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 

 

Welkom 

Callan is 4 jaar geworden en mag nu, net als zijn grote zussen, 

ook naar school. Hij is in groep 1/2C gekomen. Van harte 

welkom en we hopen dat je een fijne tijd tegemoet zult gaan. 
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Afscheid 

Afgelopen week hebben we bij de BSO afscheid genomen van juf 

Annemieke. Al langer heeft zij aangegeven mobiel te willen zijn. Zij is 

vertrokken naar een andere CKClocatie en werkt met ingang van deze 

week op De Borg in Marsdijk. We bedanken Annemieke voor haar 

fantastische inbreng en wensen haar veel plezier op haar nieuwe 

werkplek.  

Van buiten 

 

Onze muziekjuf Yvonne 

Rozenveld is, naast haar 

vrijwilligerswerk op onze 

locatie, ook zangeres in 

de Biggle Baggle 

Bigband. Deze band 

bestaat 10 jaar en 

houdt een 

jubileumconcert. Van 

harte aanbevolen! 

 

 

 

 


